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Studievereniging Planck
Bijlage 4: Gedragscode
Inleiding
Dit document is een gedragscode overeengekomen tussen Studievereniging Planck, Planckgas en het
instituut Toegepaste Natuurwetenschappen (TNW) van Fontys Hogeschool. Studievereniging Planck
is de studievereniging die de belangen behartigt van de studenten die aan Fontys Hogeschool TNW te
Eindhoven studeren met de studierichting Technische Natuurkunde of Applied Science. Planckgas is
een organisatie binnen Fontys Hogeschool die hulp aanbiedt aan studenten die moeite ondervinden
tijdens hun studieloopbaan.
Studievereniging Planck vindt het belangrijk om de studenten een leuke en leerzame tijd te bieden
tijdens het verloop van de studie aan Fontys Hogeschool TNW. Een lidmaatschap van
Studievereniging Planck kan bijdragen aan de ontwikkeling van de student, door het bieden van zowel
ontspanning en sociaal contact als studie ondersteunende activiteiten. Om dit te bieden is een veilige
omgeving noodzakelijk tijdens de tijd op school en op evenementen georganiseerd door
Studievereniging Planck. Middels deze gedragscode worden afspraken vastgelegd over de omgang
met elkaar binnen de locatie en activiteiten van Studievereniging Planck.
Met deze gedragscode wordt geen verantwoordelijkheid verschoven naar Planckgas en het instituut
Toegepaste Natuurwetenschappen van Fontys Hogeschool.
Deze gedragscode is van toepassing vanaf 25-10-2018. Deze gedragscode is opgesteld tijdens het 9e
bestuur door Jacky Olinga.
Deze gedragscode is aangepast door het 14e bestuur en is van toepassing vanaf 15-12-2020 en
vervangt alle voorgaande versies.
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Doel en uitgangspunten
De gedragscode heeft als doel dat alle studenten zich in het lokaal van Studievereniging Planck en
tijdens activiteiten, zowel studie gerelateerd als ontspannend, zich veilig voelen. Tevens zal deze
gedragscode voorschrijven hoe men binnen de vereniging met elkaar om gaat.
De gedragscode betreft de gehele periode dat een student een lidmaatschap heeft bij Studievereniging
Planck, exclusief activiteiten die niet georganiseerd zijn door de vereniging. Ook studenten die geen
lidmaatschap hebben bij Planck, maar wel aanwezig zijn op besloten activiteiten georganiseerd door
Studievereniging Planck, dienen deze gedragscode na te leven. Het bestuur van Studievereniging
Planck zal het mogelijke doen om deze gedragscode onder aandacht te brengen onder de leden en
stimuleren dat de gedragscode wordt nageleefd.
Deze gedragscode heeft de volgende uitgangspunten:
• De gedragscode is opgesteld om een overeenstemming tussen de studenten van FH TNW en
Studievereniging Planck te creëren. Dit wordt bereikt door normen en waarden vast te leggen
in deze gedragscode. Leden hebben als plicht het strikt in acht nemen van de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement. Deze gedragscode zal als bijlage deel uitmaken van het
Huishoudelijk Reglement. Na het ondertekenen van het inschrijfformulier voor lidmaatschap,
zal de student zich moeten houden aan de normen en waarden vermeldt in deze gedragscode;
• Het bestuur van Studievereniging Planck is verantwoordelijk voor het na leven van deze
gedragscode;
• Studievereniging Planck, Planckgas en het instituut FH TNW vinden het van belang dat de
studenten van TNW een prettige en leerzame studententijd hebben, waarbij de
studievereniging mogelijkheden biedt aan de studenten voor ontwikkeling en ontplooiing
tijdens en naast hun studie;
• Studievereniging Planck, Planckgas en het instituut FH TNW vinden het belangrijk dat iedere
student zich veilig en fijn voelt tijdens activiteiten en op de locatie van Studievereniging
Planck. Alle activiteiten dienen op een veilige en maatschappelijk aanvaardbare manier te
verlopen;
• Alle studenten van het instituut TNW mogen lid worden van Studievereniging Planck, met
respect voor diversiteit in alle verschijningsvormen;
• Bij ondertekening van deze gedragscode hebben zowel Studievereniging Planck als het
instituut FH TNW en Planckgas de plicht deze na te streven. Tevens zal de gedragscode voor
alle partijen in hun voordeel werken;
• De activiteiten van Studievereniging Planck mogen niet leiden tot geestelijke, dan wel fysieke
schade van de leden.

1. Promotie
Het doel van de promotie van Studievereniging Planck, bij de studenten van het instituut FH TNW, is
het werven van leden. Tevens zal Studievereniging Planck het stimuleren een actieve studententijd te
hebben door het bieden van zowel ontspannende als studie gerelateerde activiteiten. Het instituut FH
TNW stelt Studievereniging Planck in de gelegenheid zich op een betamelijke wijze te presenteren aan
de studenten gedurende het schooljaar, mits ze zich aan de gedragscode houdt. Deze gedragscode is
opgesteld met inachtneming van de door FH TNW gegeven richtlijnen en regels.
2. Introductieweek
Tijdens de introductieweek zullen de studenten zich dienen te houden aan de richtlijnen van FH TNW.
Wanneer de student zich inschrijft voor de introductieweek en/of studievereniging, dient de student
deze gedragscode na te leven. De gedragscode is te vinden op de website van de studievereniging. Als
besproken in paragraaf 1. Promotie, zal Studievereniging Planck zich tijdens de introductieweek op
een betamelijke wijze presenteren aan de studenten.
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3. Inschrijvingen
Als lid worden door het bestuur natuurlijke personen toegelaten die zich door inlevering van een
ingevuld en ondertekend formulier hebben aangemeld en bereid zijn tot betaling van jaarlijkse
contributie. Bij ondertekening van dit formulier is het lid verplicht het doel van Studievereniging
Planck te bevorderen en de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, met het privacy beleid en deze
gedragscode in de bijlage, na te leven. Naast de regels en richtlijnen, genoemd in deze gedragscode,
dient ieder lid van Studievereniging Planck ook het Fontys studentenstatuut met bijbehorende bijlage
na te leven. Deze regelingen zijn voor eenieder toegankelijk en eenvoudig te raadplegen via
www.fontys.nl/regelingen.
Als lid kunnen studenten en medewerkers die ingeschreven dan wel verbonden zijn aan het instituut
FH TNW toetreden. Het bestuur beslist binnen een maand na aanmelding of een kandidaat voldoet aan
de door de vereniging gestelde eisen. Dit alles met respect voor diversiteit in alle verschijningsvormen.
4. Verantwoordelijkheid bestuur
4.1. Algemeen
Het bestuur heeft de volgende als verantwoordelijkheden:
• het waarborgen van de persoonlijke integriteit, de gezondheid en de hygiëne van de leden,
bijzondere leden en ereleden. Dit geldt binnen de locatie en tijdens activiteiten georganiseerd
door Studievereniging Planck;
• het zorgen dat alle activiteiten toegankelijk zijn voor alle leden;
• het waarborgen dat leden niet geweigerd mogen worden van deelname aan verdere activiteiten
als leden weigeren deel te nemen aan een activiteit die in strijd is met hun
(geloofs)overtuiging.
4.2. Verantwoording commissies
Het bestuur stelt de commissies samen en is op de hoogte van de taakverdeling binnen een commissie.
Wanneer de commissies zijn samengesteld, zorgt het bestuur ervoor dat de commissieleden de
gedragscode kennen en hierachter staan. Het bestuur dient duidelijke afspraken te maken over het
naleven van de regels, genoemd in deze gedragscode. Bij overtreding van de gedragscode wordt het lid
bestraft volgens het rechtssysteem van Studievereniging Planck, zoals in Artikel 5.2.1 uit het
Huishoudelijk Reglement. Wanneer schade is toegebracht aan een lid van Studievereniging Planck,
kan het bestuur daarbij aangifte doen.
4.3. Evaluaties
Deze gedragscode dient door het bestuur bekend te worden gemaakt aan alle leden. Dit wordt
gepubliceerd door het te plaatsen op de website van Studievereniging Planck, een uitgeprint exemplaar
ter beschikking te hebben op de locatie van Studievereniging Planck en het bespreekbaar te maken
tijdens de Algemene Ledenvergadering.
Na afloop van een activiteit van Studievereniging Planck zal een evaluatie volgen, zowel binnen het
bestuur als binnen de commissie. Bij de evaluaties van de commissies wordt gestreefd naar de
aanwezigheid van een bestuurslid.
5. Activiteiten
5.1. Algemeen
Studievereniging Planck wil de studenten van TNW een leuke studententijd geven. Dit wordt bereikt
door ontspannende- en studie gerelateerde activiteiten te organiseren gedurende het schooljaar. Tijdens
deze activiteiten dienen alle deelnemende zich te houden aan de regels, genoemd is deze gedragscode.
5.2. Verantwoording commissies
De activiteiten van Studievereniging Planck worden geheel georganiseerd door commissies. Zoals
benoemd in ‘4.2. Verantwoording commissies’ dienen de commissieleden de gedragscode te kennen
en na te leven.
5.3. Bekendmaking en evaluaties
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De commissie-voorzitter houdt het bestuur op de hoogte van alle activiteiten die worden
georganiseerd. De bekendmaking van activiteiten wordt door de public relations gepromoot op sociale
media en door middel van posters en flyers. Na de activiteit wordt zo snel mogelijk een evaluatie
gepland. Naar aanleiding van de evaluatie en eventuele feedback kan een gewijzigd plan van aanpak
worden geschreven in het overdrachtsdocument van de commissie.
6. Onderwijs
6.1. Algemeen
Studievereniging Planck organiseert een aantal studiegerelateerde activiteiten voor de studenten van
FH TNW. Onder studiegerelateerde activiteiten vallen onder andere bijlessen, huiswerkbegeleiding,
lezingen en bedrijfsbezoeken. De activiteiten als lezingen en bedrijfsbezoeken worden georganiseerd
door de seminar- en excursiecommissie. In Artikel 5 lid 5.2 van de gedragscode staat de
verantwoording van commissies beschreven.
Studievereniging Planck heeft de volgende uitgangspunten jegens onderwijs:
• de deelname van TNW-studenten aan onderwijs-gerelateerde activiteiten mag nooit worden
belemmerd;
• de studenten moeten een leuke studententijd beleven. Dit kan bereikt worden door zowel
leerzame als ontspannende activiteiten, georganiseerd door Studievereniging Planck. De
deelname aan deze activiteiten is vrijwillig;
• Studievereniging Planck wil de best passende hulp bieden tijdens de studie, door het
organiseren van bijlessen en huiswerkbegeleiding.
6.2. Commissaris Onderwijs
Bij de georganiseerde bijlessen en huiswerkbegeleiding wil Studievereniging Planck de best passende
hulp bieden. Om dit te bereiken zal Commissaris Onderwijs deze persoonlijke hulp aanbieden. Om
eventuele persoonlijke gegevens enkel bekend te laten zijn bij Commissaris Onderwijs, dient deze
persoon voor het begin van zijn of haar bestuursperiode een geheimhoudingscontract te ondertekenen.
Door de geheimhoudingsplicht zal geen enkele student benadeeld worden met persoonlijke gegevens.
7. Waarborgen ten behoeve van persoonlijke integriteit en de gezondheid
7.1. Persoonlijke integriteit
Studievereniging Planck is toegankelijk voor iedere TNW student die lid wil worden. Tevens hebben
alumni en studenten aan Summa Laboratorium de mogelijkheid om lid te worden.
Fysiek of geestelijk geweld tegen leden is verboden. Onder dit geweld vallen in ieder geval de
volgende gevallen:
• discriminerende termen gerelateerd aan sekse, ras, geaardheid, levensovertuiging of
maatschappelijke opvattingen, afkomst, handicap of ziekte;
• afdwingen van vernederende handelingen;
• inbreuk op lichamelijke integriteit;
• ongewenste intimiteiten in gedrag of door het maken van seksueel getinte opmerkingen.
7.2. Gezondheid
Tijdens een reis die Studievereniging Planck organiseert (bijvoorbeeld CERN) kunnen eventuele
bijzondere omstandigheden, als medicijngebruik, van de deelnemende studenten worden opgevraagd.
Deze gegevens worden gevraagd voor het geval van nood. Studievereniging Planck neemt hierbij de
verplichtingen op grond van de privacywetgeving in acht. Dit staat verder verklaard in het privacy
beleid van de vereniging.
Tijdens deze reis krijgen alle deelnemende studenten de gelegenheid om per nacht minstens 6 uur
slaap aaneengesloten te krijgen. Tevens krijgt iedere deelnemende student minstens driemaal voedsel
verspreid over de dag aangeboden. Voorafgaand aan de reis zal door een bestuurslid worden
gecontroleerd of deze aspecten zijn opgenomen in de planning/programma van de reis. Gedurende de
reis geldt bovendien dat deelnemende studenten niet mogen worden gedwongen drank of voedsel te
nuttigen.
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8. Vertrouwenspersoon
Alle leden kunnen ten alle tijden het bestuur benaderen. Binnen het bestuur heeft de Commissaris
Onderwijs een geheimhoudingscontract getekend. De Commissaris Onderwijs heeft goed contact met
Planckgas, die de studenten eventueel verder kunnen helpen.
9. Meldingsplicht incidenten
Wanneer zich incidenten voordoen, wordt dit direct door het bestuur opgepakt en telefonisch of per
email gemeld aan FH TNW. Indien een klacht over Studievereniging Planck wordt ingediend bij FH
TNW of Planckgas beoordeelt de instelling of het geanonimiseerd melden van de klacht aan
Studievereniging Planck wenselijk is. Indien dit het geval is, zal de klacht zo spoedig mogelijk na
ontvangst worden gemeld bij Studievereniging Planck.
Het bestuur kan aangifte doen naar aanleiding van een incident, indien daartoe aanleiding bestaat. Bij
vermoeden van een strafbaar feit kan FH TNW aangifte doen, als de vereniging hiertoe niet overgaat.
10. Sancties
Bij het niet of niet volledig naleven van bovenstaande regels legt het bestuur sancties op aan het
overtredende lid. Dit gebeurt volgens het interne rechtssysteem.
De mate van de op te leggen sancties wordt bepaald door de ernst en de aard van het voorval dat in
strijd is met bovenstaande regels. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of in samenhang worden
opgelegd:
• officiële waarschuwing;
• teniet doen van lidmaatschap.
11. Klachten
Ieder lid kan een klacht indienen over de wijze waarop een ieder die lid is van Studievereniging
Planck, of anderszins deel uitmaakt, zich jegens hem of haar of een ander heeft gedragen. Anonieme
klachten worden in beginsel niet in behandeling genomen, tenzij de indiener een zwaarwegend belang
heeft anoniem te blijven en mits zijn of haar klacht ondanks deze anonimiteit naar behoren kan worden
onderzocht. De indiener van de klacht en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft,
worden beide in gelegenheid gesteld te worden gehoord. Binnen vier weken na ontvangst van de
klacht besluit het bestuur over te nemen maatregelen. Het bestuur zal vervolgens binnen twee weken
schriftelijke en gemotiveerd in kennis van zijn bevindingen van het onderzoek naar de klacht evenals
van de conclusies die het hieraan verbindt.
Akkoord gedragscode
Eva Vučković

Nick Willemsen
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